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Nivåhøj III 
Bestyrelsens beretning 2017 

Kære beboer 
 
Du modtager årets beretning fra afdelingsbestyrelsen for perioden december 2016 til 
november 2017, samt indkomne forslag til behandling på beboermødet 
 

Onsdag 6. december 2017 kl. 19.30 
I Huset, Nivåhøj 68A 

 
Medbring venligst dagsorden, regnskaber, samt denne beretning til mødet. 

 
Ejendomskontoret 

 
Vores ejendomskontor har i år været ramt af en større udskiftning af medarbejdere 
grundet forskellige omstændigheder, heraf nogle der kunne have været forudset og 

mange der kom ud af det blå. Der skal lyde et STORT RUNGENDE TAK til de medar-

bejdere der er blevet, og har klaret dagen og vejen, fra maj måned og til nu. Vi er nu næ-
sten oppe på fuld bemanding efter 5-7 måneder med frafald. Nye medarbejdere er blevet 
oplært samtidigt med at det daglige er blevet klaret. Et fantastisk stykke arbejde.  
 
En konsekvens af udskiftning i bemandingen, har været at der ikke blev startet nye pro-
jekter op og det har bestyrelsen bakket fuldt op omkring. Det vigtigste har været at be-
boerne fik den service der har været brug for og at flyttelejligheder er blevet klargjort til 
nye beboere. 

 
Afdelingen ude 

 
Grønne områder 
Vi har til vores store overraskelse fået ryddet området mellem de 2 hække ud mod Is-
landshøjvej. Det var en afskedsgave fra Kim Marsfeldt der satte det i gang på hans sidste 
arbejdsdag, uden at informere om det! Resultatet er meget mere lys til stuelejlighederne 
i 69, 70 og 71. Bestyrelsen skal nu beslutte hvad der skal ske med området imellem 
hækkene i samarbejde med Beplantningsudvalget. 
 
Vi valgte på opfordring fra Beplantningsudvalget at få skåret små dyrefigurer i de 3 træ-
stubbe der står ved 77, 75 og 73-74, de pynter, og det var billigere end at få gravet stub-
bene op. Bestyrelsen og ”Det grønne udvalg” gav dem alle 3 noget træbeskyttelse på en 
af de få tørvejrsdage i sommer. 
 
Garager/carporte 
Vi har fået om malet den sidste garage hvor malingen skallede af. Metaltagene i garager-
ne generer en del kondens i garagerne, det vil der blive kigget på i det nye år. Tagrender 
på bagsiden af garagerne ved indkørslen er underdimensionerede og vil blive skiftet i 
det nye år til en bredere model. 
Der vil blive sat en eller 2 ventiler i for/bagvæggen, samt imellem garagerne for at skabe 
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luftcirkulation. 
Udlejning samt ventelister, styres fremover af VIBO’s udlejningsafdeling på 33 42 00 00 

 

Asfalt 
Som mange nok har bemærket er der gang i asfaltudbedringen. Vejret og den ”gode dan-
ske sommer” har drillet så projektet hele tiden er blevet udskudt. Det skulle dog gerne 
afsluttes i løbet af november. 
 
Hussokler 
Vi har, i løbet af året, fået renset skidt og alger af de fleste sokler, så de igen ser nogen-
lunde pæne ud. Arbejdet fortsætter til det er færdigt. 
 

Parkering 
Vi er i løbet af efteråret 2017 skiftet til elektroniske beboerparkeringstilladelser. Du skal 
stadig registreres ved fremvisning af registreringsattest, forsikring eller udskrift fra 
SKAT’s hjemmeside, hos bestyrelsen for at få parkeringstilladelse. Tilladelsen gælder 
med det samme og udløber når du afmelder bilen hos bestyrelsen eller fraflytter afde-
lingen. Dit nuværende plastickort kan du smide i skraldespanden, med det samme, du 
får ikke et nyt plastickort. 
 
Gæster skal stadig bruge de røde gæsteparkeringskort. 
 
Vi havde i løbet af året en sag med en ny mand i parkeringsfirmaet der gik helt amok og 
udskrev bøder i carporte og til beboere der holdt på streger osv. Han stoppede efter 
henvendelse fra bestyrelsen, ret hurtigt med at komme i Nivå. Bøderne blev eftergivet 
hvis de var givet på et urimeligt grundlag. 
 
Flisestier til parkeringspladsen 
Det blev besluttet på sidste års beboermøde at der skulle rødmix på ”elefantstierne fra 
74, 75 og 79 til parkeringspladsen. Arbejdet er grundet arbejdspresset på ejendomskon-
toret ikke blevet igangsat, men det vil blive gjort når foråret titter frem. 
 

 
Afdelingen inde 

 
Rengøring 
Vores nye rengøringsselskab er kommet godt fra start. De har efter nogle småjusteringer 
fundet et fint leje og udfører et godt stykke arbejde. Man skal huske at vi ikke betaler 
dem for at parfumere opgangene. Det vil sige at der ikke skal ”dufte rent” i opgangene, 
der skal til gengæld være rent, hvilket det er vores opfattelse at der er. 
 
Komfur i 1 værelses lejligheder 
Grundet mandskabsmangel på ejendomskontoret er projektet med at indsætte komfurer 
i 1 værelseslejlighederne først blevet startet op nu. Alle 1 værelses lejligheder får et til-
bud om at få skiftet et køkkenskab ud med et komfur og få en ny bordplade og malet 
over bordet, med de gener det nu giver i 3-5 dage. I lejligheder hvor beboeren fravælger 
løsningen, vil komfuret blive indsat når lejligheden næste gang skal have ny beboer. 
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TV og internet 
 

Vores nye bestyrelses år startede med store problemer med pixeleringer på Parknets TV 
signal. Desværre løb debatten helt af sporet på Facebook og Parknet fik ikke de informa-
tioner fra beboere de havde brug for, og de tog derfor ikke situationen alvorligt. Vi spild-
te en del tid på at rundsende et spørgeskema, få svar, sende et besøgsskema ud, få svar 
og få besøgene sat i gang.  184 beboere modtog skemaet, 35 svarede og af dem havde 27 
problemer med TV signalet. Langt de fleste fejl skyldes gamle kabler og T-stykker med 
manglende afskærmning. 5 fik skiftet TV stikket og 2 fik skiftet kablet til kælderen. Der 
har efterfølgende været pixeleringer 2 gange, desværre hos de samme 1-5 beboere. Fle-
re af dem er nu skiftet til You-See. Bestyrelsen er i øjebliket i dialog med You-See for at 
høre om et alternativ til Parknet. 
Vi havde i løbet af året også et problem med Samsung fjernsyn serie 6, der pludselig ikke 
kunne huske kanalerne. Det var dog en Samsung software opdatering der gik galt og ik-
ke en Parknet ting, og problemet var løst med en ny softwareopdatering i februar. 
 
Parknet lukkede alle analoge kanaler 1/1 2017 
Parknet lukkede deres analoge TV kanaler pr. 1/1 2017. Det betød, at alle dem uden et 
TV med digital modtager, for at kunne se fjernsyn efter den 1/1 2017, skulle have en 
digitalboks. IT udvalget havde et enkelt besøg hvor de hjalp med at installere en digital 
TV-boks.  
 
Vandskader 
Der har desværre været nogle vandskader i løbet af året. En beboer i 69 og en i 79 der 
har fået vand ind under malingen i loftet, via et ikke ordentligt lukket hul på terrassen 
hos overboen. Vandskaderne er kommet når der har stået hård blæst direkte ind på ter-
rassen. Skaderne skulle være stoppet og udbedret. 
 
I 69 opdagede en beboer en boble under malingen i opgangen lige inden for opgangsdø-
ren. Det er vand der er løbet ind via kabelhullet i ydermuren til videoovervågningen der 
sidder lige over døren. Denne skade skulle også være stoppet. 
 

Vand og varme 
Varmemålere 
Vi har i løbet af året fået analyseret vores varmeflow og fået kigget vores udstyr igen-
nem. Der er plads til forbedringer da de fleste radiatorventiler ikke frivilligt lader sig 
justere. Dvs. at mange beboere regulerer varmen ved at åbne et vindue eller terrassedø-
ren, i stedet for at skrue ned for varmen. Vi har derfor fået tilbud på ca. 2,2 million som 
vi vil låne penge til, for at få det gennemført snarrest (maj-september 2018). Forgrener-
stykket lige under radiatoren skal skiftes.  Der skal sættes termostater på i stedet for de 
nuværende åbne lukkeventiler. Og så skal der sættes energimålere på ind og udløbsrøret 
til lejligheden. Energimålere er mere præcise end varmemålere og måler forskellen på 
indløbstemperatur og udløbstemperatur (forskellen er blevet brugt i lejemålet). Måleren 
kan fjernaflæses med samme system som bruges til vandet og vil være tilgængeligt på 
nettet via samme login, som bruges til at se sit vandforbrug.  
 
Vandmålere 
Vi fik i januar skiftet vandmålere bag spejlene. De skal lovmæssigt skiftes hvert 6. år. Vi 
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har fået en løsning fra Brunata, med fjernaflæsning. Så slipper vi, fra i år, for at være 
hjemme i december til aflæsning. Alle beboere har fået en webadgang, hvor de kan følge 
deres eget forbrug, da vandmåleren på væggen, i badeværelset, ikke længere er aktiv. 
 
 

Afdelingen generelt 
 

Hjemmeside 
Vi har som afdeling fået en underside, som vi til dels selv kan tilrette. 
www.vibo.dk/afdeling103 hedder den. Der står mange oplysninger, der kan være af in-
teresse. Hvis du synes der mangler informationer, kan du kontakte bestyrelsen ved at 
skrive en mail til bestyrelsen@afd103.dk. Alle indkaldelser til beboermøder, bestyrel-
sesmøder samt referater kan findes på siden her http://www.vibo.dk/afdeling103/bor-
i-afdelingen/moedekalender/ som udgangspunkt kommer du ind på siden med kom-
mende møder og kan herfra skifte til afholdt møder. 

 
Beboerarrangementer 
Vi har indtil videre i 2017 afholdt 10 arrangementer. 
Nytårskur for beboere 
Fastelavn for alle 3 VIBO afdelinger i Hallen 
Store Bededag med varme hveder i Huset 
Sankt Hans med grillmad i/ved Huset 
Sommerfest 
Vikingespil i Frederikssund 
Busstur til Lübeck 
Valgmøde (i samarbejde med de 3 VIBO afdelinger, samt kvartererne) 
EM-fodbold på storskærm i Huset 
EM-Håndbold på storskærm i Huset 
 
Afdelingsgennemgang 
Den årlige afdelingsgennemgang med driften og bestyrelsen, blev afholdt 15. august. Vi 
startede med at gennemgå budgettet og få afdelingens ønsker på plads. Derefter tog vi 
en gennemgang af alle bygninger og de grønne områder.  
Der er bl.a. flere kælderdøre der trænger til at blive repareret.  
Der er rustudtrængninger fra armeringsjern på flere af facaderne, hvor især 70 og 75 er 
hårdt ramt. (gentagelse fra sidste år) 
Taget på hallen skal skiftes, gavlene males og indgangspartiet renoveres. 
Alle fejl, mangler og ændringsønsker danner grundlag for budgettet for kommende 
regnskabsår samt afsætninger i 10 årsplanen. 
 
Renoveringsopgørelse 
Reguleringskontoen fra renoveringen udviste et overskud på 195.000,- 
 
Breve til beboerne om ulovlige installationer 
Der er i løbet af året udsendt et lavt antal breve til beboere om overtrædelse af husorde-
nen.  Desværre er behandlingstiden lang, og der er nogen der bare ikke reagerer på de 
udsendte breve. Driften vil med den nye ejendomsmester være mere efter jer i 2018. 
 

http://www.vibo.dk/afdeling103
mailto:bestyrelsen@afd103.dk
http://www.vibo.dk/afdeling103/bor-i-afdelingen/moedekalender/afholdte-moeder/
http://www.vibo.dk/afdeling103/bor-i-afdelingen/moedekalender/afholdte-moeder/
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Afdelingens 35 års fødselsdag 
1/2/2017 var det 35 år siden de første beboere flyttede ind i afdelingen. Der er stadig 3 
beboere tilbage i afdelingen fra den gang. Afdelingen fejrede begivenheden med en 
sommerfest for alle beboere. 
Bent Cramer udgav i anledningen, en folder der beskriver lidt af historien om afdelin-
gens udvikling igennem årerne. Bent følger op med et foredrag en aften i januar/februar. 
 

Fællesvaskeriet 
Vaskeriet er blevet gennemgået af Nortec, der har leveret det nuværende vaskeri. De 
mener at det kan holde 10 år mere med få investeringer.  
 
Kaffemaskinen i vaskeriet er ejet og drevet af afdeling 103 og det er en temmelig dyr 
affære. Bestyrelsen har derfor valgt, at vi ikke vil betale til den længere. Maskinen pilles 
ned inden længe.  
 

Udvalgsarbejde 
Vi har som noget nyt i år indført udvalgsarbejde i afdelingen. Der har været 7 arbejden-
de udvalg der har haft hver deres opgave i løbet af året. Flere af udvalgene har leveret 
store resultater og andre har arbejdet hårdt men mangler stadig at levere deres færdige 
produkt. Der har desværre ikke været den store tilslutning til udvalgene, og vi håber 
derfor at flere beboere vil deltage i det kommende år. Bestyrelsen vil benytte lejligheden 
til at TAKKE alle de 7 beboere der har deltaget i 2017 og håber på et fortsat samarbejde 
i 2018. 
 
Vi har haft følgende udvalg kørende: 
 

Beplantningsudvalget er kommet med mange input til forbedringer af afdelin-

gens beplantning. Både store og mindre. Udskæringen af de 3 træstubbe er et 

fint eksempel på deres virke. De vil i 2018 arbejde med at få nogle flere blom-

strende planter på området. 

 

Legepladsudvalget planlægger en mindre opgradering af de 2 småbørnslege-

pladser ved 71 og 77. Sandkasser, sædegynger og et borde/bænkesæt er pt. med i 

planen. 

 

Bygningsudvalget har fokuseret på de ting der har trængt til noget udbedring i 

et stykke tid, nemlig bagfald på faldstammer i kælderen og kulde under stuelej-

ligheder der ikke har kælder under.  

 

IT udvalget tager rundt og hjælper med diverse tekniske udfordringer. Ny rou-

ter, installering af TV kanaler, langsomme computere mm.  

Har du været inde og se din vandaflæsning efter at vandmåleren er blevet skif-

tet? 

 

Husudvalget lejer løbende Huset ud til beboere og sørger for at det står pænt og  

klar til brug. 
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Haludvalget står for salg af nøgler til Hallen og disponering af tider i Hallen, 

samt almindlig daglig pasning. Vi håber på at få flere brugere af hallen især i 

dagtimerne. 

 

Ture & Events Nivåhøj III har stået for 10 arrangementer i år. De gør et kæm-

pe stykke arbejde med planlægning og udførelse af de forskellige events. Senest 

vores kæmpe sommerfest, der var rigtig hyggelig. 

 

Velkomstudvalget er ved at lægge sidste hånd på en folder der fortæller om Af-

delingen, Nivå og nærmeste omkringliggende attraktioner.  

 

Har du lyst til at være med i et udvalg, kan du kontakte formanden, der hurtigt 

vil få dig med. 

Mail til: peterv@vilain.dk (Angiv hvor du bor, og i hvilket udvalg du vil delta-

ge) 

Send en SMS eller ring til Formanden på 24 46 47 68 eller 

kig forbi i Huset mandage 18.30-19 i bestyrelsens kontortid og få en uforplig-

tende snak om dine muligheder. 
 

 
Børnebestyrelse? 

Bestyrelsen går og barsler med at oprette en børnebestyrelse, bestående af børn og unge 
der gerne vil have indflydelse på området. Det kan godt være at det lyder skørt men vi 
mangler input fra børne/unge gruppen om hvad de kunne tænke sig af initiativer. Mere 
om dette i det nye år. 

 
Hus og Hal 

 

Udlejning 
Huset er åbent for udlejning. Der er sat en pris på 600 kr. for enten fredag til søndag, 
eller lørdag til mandag. 250 kr. for en dag og 50 kr. pr påbegyndt 2 timer hvis man skal 
have korte arrangementer. Depositum er minimum 1500 kr. for enhver udlejning. 
Huset har i 2017 været udlejet 8 gange. 
 

Køkken 
Køkkenet i Huset er blevet bygget om. Der manglede bordplads og opbevaring. Køleska-
be er flyttet til mellemgangen og der er sat 2 underskabe op med en bordplade i hele 
venstre side af køkkenet. Det giver 2 meter ekstra arbejdsbord i køkkenet. 
 
Klubber 
Det er stadig kun Billardklubben der bruger Huset regelmæssigt. Kig ned mandag eller 
fredag fra kl. 19, hvis du vil prøve at spille Billard. Spillere på alle niveauer er velkomne. 
 
Alle der har lyst til at oprette en klub for beboere, kan låne Huset gratis til deres formål. 
Nøgle til hal og sal udleveres mod depositum på kr. 275,- 

mailto:peterv@vilain.dk
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Motionsmaskiner 
Motionsmaskinerne bliver brugt fast af 32 beboere. 12 bruger det en gang imellem og 11 
har endnu ikke brugt deres nøgle. Der er solgt nøgler til 55 husstande i alt. Nøgle kan 
købes for 100 kr. i kontortiden mandag kl. 18.30-19 i Huset. Motionstiderne er opslået i 
opslagsskabet ved siden af indgangsdøren til Hallen. 
 
Hjertestarter 
Hjertestarteren i 72 har vi haft i 3 år og den bliver skiftet over til et billigere abonne-
ment, uden årligt kursus, da vi ikke kan hive mere end 6-7 beboere med til et første-
hjælpskursus hvert år. 
 

Terrasse 
Der er opsat 3 borde/bænkesæt på Huset’s terrasse, så man nu også kan sidde ude. De 
skulle have haft olie i foråret men vejret har ikke været til det . Det er Fredensborg 
Kommunes lommepengeprojekt der står for opgaven med at oliere bordene. 
 

Fliser på stien 
Der er efter 6 års pres fra bestyrelsen blevet lagt nye fliser på stien bag ved nummer 77, 
78 og 79 ned mod Huset. Det er infrastrukturprojektet der har stået for arbejdet, der er 
betalt af kommunen. 
 

Infrastrukturprojektet 
Infrastrukturprojektet er blevet forsinket.  
Multibanen (den tidligere Stenbane i afdeling 101) er blevet indviet i september med 
stor succes.  
Fællespladsen (afdeling 103’s tidligere losseplads beg hallen) er godt i gang men bliver 
først færdig i 2018.  
Torvet (hjørnet overfor afdeling 101’s nye fælleshus) er kun lige startet op og bliver og-
så først færdigt i 2018. 
Når Fællespladsen og Torvet står færdigt vil der blive holdt en fælles indvigelse. 
 
Nivå Nu 
Vores boligsociale indsats Nivå Nu har fået deres projekt forlænget med yderligere 3 år. 
Det er Landsbyggefonden der betaler hovedparten af Nivå Nu’s budget. Projektet har 
mange gode tiltag der både henvender sig til børn, voksne og ældre. Afdelingerne kan 
søge om penge i Nivå Nu til lokale arrangementer. Det var Nivå Nu der betalte for det 
valgmøde vi afholdte i oktober. 
 
 
Med venlige hilsner 
 
Afdelingsbestyrelsen afdeling 103 
 
 
  



   

Side 8 

 

Indkomne forslag: 
 

Forslag 1: Bestyrelsen foreslår indkøb af en semiprofessionel opvaskemaskine til 
Husrt. Grundlaget er at opvasketiden varierer mellem 1 og 3 timer for almindelig op-
vask. Der spildes mange timer med opvask efter udlejninger og afdelingsarrangementer. 
Kostpris inklusiv installereing er ca. 16.000. 


